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1. RAPOR ÖZETİ  

Sekiz kişiden oluşan takımımız proje başlangıcından bu yana tüm bölümlerde 

(elektronik, yazılım, mekanik, tasarım, iletişim) önemli bir ilerleme kat etmiştir. 

Aracımız İnan 2.1’de ön tasarım raporundan bu sürece kadar çeşitli değişimler 

yapılmıştır. Ancak büyük ölçüde ilk plana sadık kalınmıştır. Ana kontrolcü olarak 

Raspberry Pi ve Pixhawk kullanılmıştır. Araç donanım entegrasyonunun ve gerekli 

kalibrasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından sistem hazır hale getirilmektedir. 

Altı adet itici uygun açılarda konumlandırılmış ve aracın dengesini sağlamak amacıyla 

ağırlık merkezinin doğrultusuna iki adet aşağı-yukarı hareketini sağlayan yatay motor, 

merkezin çaprazlarına da dört adet 45 dereceli dikey motor konumlandırılmıştır. Dikey 

motorlar ise aracın sağ- sol hareketini sağlamaktadır. Toplam altı motor ile araç her 

eksende kolayca hareket edebilmektedir. Elektronik aksanın bulunduğu tüp, mekanik 

kol, motorlar vb. donanımların bir bütün halinde kalmasını sağlamak adına bir çerçeve 

inşa edilmiştir. Bu çerçeve aracın hidrodinamik yapısını sağlarken aynı zamanda 

geliştirmeye açık bir yapıdadır. Basit sistemlerin birbirine bağlanması ile aracın her 

ekipmanına ulaşım kolaylaşmıştır. Tasarlanan pnömatik kol sistemi test edilmiş ve hem 

dikey hem yatay yönde hareketini sağlayan bir sistem oluşturulmuştur. Sızdırmazlık, 

takımımızın en çok üstünde durduğu noktalardan biridir. Bu nedenle proje başlangıç 

sürecinden itibaren bu sorunu önleyecek uygun kapak tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Nisan ayında aracın ilk prototipi test edilmiş ve eksikler göz önünde bulundurularak bir 

takım kısımlarda değişikliğe gidilmiştir. Bütçe planlaması konusunda kendisini 

geliştiren takımımız, sponsorluk çalışmalarıyla proje başında planladığı bütçenin altında 

bir miktar harcamıştır. Zaman planlamasında ön tasarım raporunda belirtilen zamana 

olabildiğince uyulmaya çalışılmış, bir takım kaymalar yaşanmış olsa da proje ilerleyişi 

olumlu yönde ilerlemektedir. Mevcut süreçte araç kelepçeleri dışında tüm üretim 

işlemleri tamamlanmış, elektronik ve tasarım entegrasyonuna başlanmıştır.  
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Ekibimiz Nisan 2018’de Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasına katılmak 

üzere NCT ekibi olarak yedi kişi ile kurulmuştur. Yaptığı çalışmalar neticesinde 

yarışma altıncısı olmuştur. Bu yıl ekibimiz genişlemiş ve sekiz üyesi ile 

çalışmalarına devam etmektedir. Hydrotech ROV ekibinin tüm üyeleri Özel NUN 

Anadolu Lisesi’nin dokuzuncu sınıf öğrencileridir. Takım üyeleri: 

Ayça Pelin Şahin: Kullanılacak elektronik ekipmanları araştırmak ve aracın 

elektronik sistemini dijital şemaya aktarmak.  

Ayşe Sena Koçak: Aracın kontrolünü sağlayacak yazılımı hazırlamak. Takım içi 

iletişimi sağlamak, elektroniğin; yazılım ve mekanikle olan bağlantısını kontrol 

etmek. 

Beyzanur Aslan: Sponsorluk görüşmeleri yapmak, takımın bütçesini kontrol etmek 

ve takımın sosyal medya hesaplarını kontrol etmek.  

Elanur Turan: Araç gövdesini ve elemanlarını tasarlamak, iç elektroniğin düzenli 

bir şekilde yerleştirilmesini sağlamak amacıyla iç sistem geliştirmek ve tüm 

bunların dijital ortamda modellenmesi.  

Ruveyda Kayır: Aracın mekanik hesaplamalarını yapmak ve pnömatik sistemin 

araçla olan entegrasyonunu sağlayarak uygun ekipmanları temin etmek. 

Serra Balkan: Yerüstü kontrol istasyonunu tasarlamak ve araca uygulanacak olan 

testler için gerekli ortamı oluşturmak. 

Sümeyra Kır: Aracın sızdırmazlığını önleyecek sistemler geliştirip, uygun 

malzeme seçimleriyle elektronik sistemi suya karşı korumak. Genel güvenlik 

ihtiyaçlarını kontrol edip önlem almak. 

Zeynep Esra Eryılmaz: Aracın bir bütün haline gelmesi için uygun malzemelerin 

araştırılması, elektronik parçaların birleştirilmesi ve yapıya dair oluşabilecek 

sıkıntıları önlemek. 

Danışman: Eftal İnan (Nun Okulları Tasarım Öğretmeni) Ekibin doğru kararlar 

almasına yardımcı olmak, teknik konularda yol göstermek ve belirli zamanlarda 

gereken izin işlemleri için takıma destek olmak. 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Takım organizasyonu şemadaki (Bkz. Şekil 1)  gibidir. Takım, su altı aracının 

araştırma ve yapım süreçlerinde işlerin daha sistematik bir şekilde işleyebilmesi için 

yazılım, elektrik-elektronik, mekanik-yapı, tasarım-modelleme ve iletişim olarak 

beş branşa ayrılmıştır. Böylece kendi sorumluluk alanında daha derin araştırma 

yapabilen takım üyeleri, işleyecek süreç hakkında daha somut fikirlere sahip 

olmaktadır. Haftalık toplantılarda, toplanan veriler bir araya getirilip robotun yapım 

süreci hakkında ortak kararlar alınmakta ve sürecin işleyişi belirlenip hedefe bağlı 

bir şekilde görevlendirmeler yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Araç tasarımında ilk prototipe olabildiğince çok uyulmaya çalışılmıştır. 

Yalnızca ilk prototipte ekipmanları sığdırmakta zorluk yaşandığı için çerçeve ve tüpün 

ölçüleri büyütülmüştür. Araç kullanım bakımından en verimli hale getirilmeye 

çalıştığından küçük tasarlanmaktadır fakat yapılan büyütülme araçta çok büyük bir 

değişim olmamış, olan alanı daha verimli kullanılabilir hale getirmiştir. Örneğin tüpü 

sabit tutan kelepçelerin monte edildiği yatay parçalar ilk olarak ayrı üretilse de dengede 

ve montelenmede sorun olması nedeniyle birbirlerine bağlı bir şekilde revize 

olmuşlardır. Buna benzer küçük noktalarda değişime gidilerek tasarım 

işlevselleştirilmiştir. Aracın bileşenleri arası bağlantı basitleştirilmiş, kullanımı kolay 

ve uzun süreli hale getirilmiştir. Prototipte karşılaşılan bileşen bağlantısı için uygun 

delik olmaması durumu düzeltilerek su akışı için açılan delikler daha biçimli hale 

getirilmiştir.  

Elektronik olarak Arduino kartı yerine dengeyi sağlamakta kendi PID kontrolünü 

sağlayan Pixhawk kartı tercih edilmiştir. Ancak haberleşme kısmında kullanılması 

kararlaştırılan Raspberry Pi kartı hala kullanılmaktadır. Ardusub yazılımı sayesinde 

Joystick, belirli kalibrasyon testlerinden dolayı ayarlanabilmektedir. Bu nedenle ön 

tasarım raporunda belirtilen JoyToKey uygulaması kullanılmayacaktır. Araç arayüzü 

QGroundControl görev planlayıcısı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ana görüntünün 

daha kaliteli olması bakımından analog kamera yerine 1080P USB kamera 

kullanılacaktır. 

Proje ilerleyişinde, kurulan zaman planı biraz aksasa da proje süreci olumlu bir şekilde 

devam etmektedir. Temmuz ayı içerisinde aracın büyük bir kısmı tamamlanacaktır. 

Kalan süreç yarışmaya kadar araç kontrolünü en iyi biçimde sağlamaya yönelik sürüş 

testleriyle ilerleyecektir. Gelinen noktada elektronik ekipmanların tümü tamamlanmış, 

entegrasyonun yaklaşık %70’lik kısmı bitmiştir. Tasarım malzemelerinin de tümü 

üretilmiş, elektronik kalibrasyonların tamamlanmasının ardından tüm sistem 

birleştirilecektir. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Elektronik Sistem Tasarımı  

 

 

Şekil 2. Elektronik Sistem Tasarımı 
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Pnömatik Sistem Tasarımı   

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Pnömatik Sistem Tasarımı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. İlk Tasarım 

 

 

Şekil 5. İlk Tasarımın Prototipi 

 

 

Şekil 6. Farklı Açılardan Son Tasarım 
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Ön tasarım raporunda belirtilen tasarım basamaklarına uyularak bu aşamada 

aracın prototipi (Bkz. Şekil 5)  üretilmiş, testleri yapılmış ve üretime başlanmıştır. İlk 

olarak ön tasarım raporunda belirtilen ölçüye ve malzemelere uyularak çerçeve ve tüp 

oluşturulmuştur. Daha sonra elektronik aksan ve motorlar da gövdeye eklenerek prototip 

tamamlanmıştır. Sonrasında prototip test edilmiş, eksik ve sorun olabilecek kısımlar 

belirlenmiştir. Yapılan testler ve gözlemler sonucunda elde edilen veriler ile tasarımda 

revizyona gidilmiştir. Genel hatları ile araç gövde ve borusunda büyümeye gidilmiştir. 

Araç kullanım açısından kolaylık sağlaması adına olabildiğince küçük tasarlanmaya 

çalışılmış fakat elektronik donanımı ve kamerayı konumlandırırken zorluklar 

yaşanmıştır. Ek olarak motor sayısı prototipte dört olup, final tasarımda altıya 

çıkarıldığından daha uzun bir çerçeveye gereksinim duyulmuştur. Final tasarımının son 

hali kontrol edilerek üretime yollanmıştır.  

Final tasarımının (Bkz. Şekil 7)  seçilmesi noktasında testler yol gösterici olmuştur. Bir 

önceki tasarıma kıyasla üzerinde geliştirme yapmaya daha uygun bir alan sağlamış ve 

müdahale etmeyi kolaylaştırmıştır.  

Final tasarımı, ilk tasarımdan görünüş itibariyle farklı değildir. Ölçülerde ve kullanım 

zorluğu yaşanan birkaç yerde değişime gidilmiştir. Örneğin dikey motorları ve tüpü 

(Bkz. Şekil 9)  sabit tutan kelepçelerin (Bkz. Şekil 10)  monte edildiği yatay parçalar ilk 

olarak ayrı üretilse de dengede ve montelemede sorun olması nedeniyle birbirlerine 

bağlı bir şekilde revize olmuşlardır. 

 

 

 

 

Şekil 7. Son Tasarım 

 

 

Şekil 8. Çerçeve 

 

 

Şekil 10. Kelepçe 

 

 

Şekil 9. Tüp 
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Araç temelinde yukarıda bulunan üç parçadan oluşmaktadır. Sağdan sola; çerçeve (Bkz. 

Şekil 8)  , tüp (Bkz. Şekil 9)   ve kelepçedir (Bkz. Şekil 10)   

 

Araç tasarlanırken dikdörtgensel bir yapı tercih edilmiştir çünkü aracın bütüncül bir 

halde bulunması kontrol açısından kolaylık sağlamaktadır.  

Ek olarak aracın hidrodinamik yapısı ve denge en iyi bu şekilde sağlanabilmektedir. 

Çünkü gerekli durumlarda ağırlık veya yüzdürücü eklemek için ekstra bir hesaplama 

yapılması gerekmemektedir.   

Aracın dikdörtgen yapısı ise bir çerçeve (Bkz. Şekil 11)  ile sağlanmıştır. Bu çerçeve 

tasarlanırken olabildiğince çok bileşenin takılabilmesi önemsenmiştir. Çünkü aracın 

gelişime açık olması tasarımın odak noktasıdır. Potansiyel her ekipmana karşı bir 

monteleme alanı bırakılmaya çalışılmıştır ve bu yapılırken araç çok büyütülmemiştir, 

bulunan alan etkili kullanılmıştır. Tasarlanan çerçeve kenarları içi dolu bir dikdörtgen 

değildir. Motorlara su akışı sağlanması için üzerinde delikler bırakılmıştır.  

 

 

Tüpü ve motorların sabitlenmesi için çerçeveye yatay yönde iki tane yüzey eklenmiştir.  

Bu yüzeylere monte edilen kelepçelerle tüpe müdahale kolaylaşmıştır. Bu da elektronik 

aksanda bir hata olduğu durumda işleyişi hızlandıracaktır. Ayrıca motorların dikey olan 

dört tanesi bu yüzeylere takılmıştır. 

İki dikey çerçeve kenarlıkları arasındaki bağlantı yatay bir düzlem (Bkz. Şekil 12)  ile 

sağlanmıştır. Bu düzlem birçok bakımdan işlevseldir. Aracın mekanik kolu buraya 

Şekil 12. Yatay Düzlemler 

 

 

Şekil 11. Çerçeve 
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konumlandırılmıştır ve aracın havuz zemini veya herhangi bir zemine rahatlıkla 

konumlandırılmasını elverişli hale getirmektedir. 

Belirtilen tüm elemanların birbirleriyle bağlantısı L bağlantı aracıyla sağlanmaktadır. 

 

Sızdırmaz Tüp 

 

Elektronik aksanın içine konumlandırıldığı kısımdır (Bkz. Şekil 13). Aracın en kritik 

kısımlarından biridir. Çünkü aracın kontrolü buradaki donanım ile sağlanır. Bu nedenle, 

bölümün sızdırmazlığı sağlanmaya çalışılır. Geniş açılı kamera görüntüsü almak ve iç 

donanımın yerleşimini kolaylaştırmak adına ilk tasarıma oranla çapı büyütülmüştür. 

 

Ray Sistemi 

 

Ray sistemi  (Bkz. Şekil 14)  , aracın içinde bulunan elektroniğin düzenli ve 

sağlam bir şekilde konumlanmasını sağlar. Bu sistem sayesinde elektronik devrede 

herhangi bir sorunla karşılaşıldığında kolayca çıkarılarak müdahale edilebilir ve 

tekrardan pratik bir şekilde yerine yerleştirilir. Daha önceki tecrübelerimizden hareketle 

gövdenin içindeki elektronikte herhangi bir problem yaşandığında müdahale edilmesi 

oldukça zor olmuştur. Bu nedenle istenildiği zaman kolayca müdahale edilebilecek 

pratik bir sistem tasarlanmıştır.  

Ray sistemi içi boş yarım daire şeklinde tasarlanmıştır. Bu sayede rayın hem üst hem de 

alt bölümleri kullanılarak geniş bir alan oluşturulmuştur. Yarım daire şeklinde olmasının 

bir diğer avantajı ise rayın gövdeye tam oturarak sabit kalmasıdır. Bu sayede herhangi 

bir kayma ya da düşme meydana gelmemektedir. Arka kapak tüpün içini daralttığından 

dolayı aynı ölçülerde bir ray uygun olmayacaktır. Bu nedenle sona doğru daralan bir 

tasarım yapılmıştır.  

 

 

Şekil 13. Sızdırmaz Tüp 

 

 

Şekil 14. Ray Sistemi 
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Sızdırmaz Kapak 

 

 

 

 

Araçta herhangi bir problem yaşandığında müdahale edilebilmesi için hızlı açılabilecek 

ve sızdırmazlığı sağlayacak bir sisteme (Bkz. Şekil 15)  ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı 

karşılayabilmesi için aracın arkadan açılmasını sağlayan bir kapak tasarlanmıştır.  

Arka kapak yaklaşık 5 cm uzunluğunda 16 cm çapında tasarlanmıştır. Bu sayede araca 

tam yerleşerek arada herhangi bir boşluk kalmamıştır. Kapakta art arda o-ringlerin 

sabitlenmesi için iki tane kanal açılmıştır. Bu kısım gövdenin içine geçmekte, böylece 

içerdeki havayı sıkıştırmakta ve bu sayede kapak sabitlenmektedir.  

 

Kelepçe 

 

 

 

 

 

Gövdede kullanılan kelepçeler içi boş iki yarım daire şeklinde tasarlanmıştır. Bir araya 

geldiklerinde ise içi boş bir daire elde edilmektedir. İki ayrı parça olmalarının sebebi ise 

gövdenin silindirik yapısına uygun ve kolayca monte edilebilir bir şekle ihtiyaç 

duyulmasıdır. Kelepçeler gövdeyle dış çerçevenin birleştirilmesini sağlayarak bir bütün 

oluşturulmasına yardımcı olur. Bu sayede çerçeve ve gövde bir bütün halinde birleşmiş 

olur. Kelepçeler vidalanarak monte edildiği için istenildiğinde kolayca açılıp 

kapanabilmektedir. Bu sayede istenildiği zaman tüpe müdahale edilebilmektedir. 

Şekil 15. Sızdırmaz Kapak 

 

 

Şekil 16. Kelepçe 
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Kontrol İstasyonu 

Kontrol kutusu (Bkz. Şekil 17), yerüstü istasyonundaki 

elektronik ekipmanların daha düzenli olmasını sağlamak 

amacıyla bir çanta olarak tasarlanmıştır. Bu çantada 

istasyondaki tüm ekipmanlar düzenli ve erişilebilir 

şekilde konumlandırılmış böylece aracın kontrolü 

kolaylaştırılmıştır. İçerisinde sigorta, durdurma butonu 

ve pnömatik kolun sualtındaki hareketinin 

gözlemlenmesi için analog kameradan gelen 

görüntüyü sağlamak adına bir ekran 

kullanılmaktadır.     

Pnömatik Kol Sistemi 

Manipülatör yapımında kullanılabilecek üç farklı yöntem belirlenmiştir. Bu sistemler 

pnömatik, hidrolik ve motorlu çark sistemleridir. Takım olarak yapılan istişare 

sonucunda pnömatik sistemlerin diğer alternatif sistemlerle karşılaştırıldığında daha 

sağlam ve güvenilir olduğuna karar verilmiştir. Pnömatik sistemlerde sistem strok 

gücünü tamamlamaya çalıştığı için havuzdaki cisimleri daha sıkı ve sağlam tutar. Bu 

nedenle cisimlerin düşme ihtimali veya kolun cisimleri iyi sıkıştıramama ihtimali de 

neredeyse çok azdır. Ayrıca pnömatik sistemin uzun süreli kullanılabileceğine ve fazla 

ağırlıkları bile kaldırabilecek güçte olduğuna karar verilmiştir. 

Pnömatik sistem, hidrolik sistem ile karşılaştırıldığında 

kullanılacak devre elemanları daha ucuzdur ve sistem için 

gerekli olan akışkana (basınçlı hava) ulaşımı daha kolaydır. 

Ayrıca pnömatik sistemlerin sıcaklığa karşı dayanıklılığı 

yüksek, yanma ve patlama tehlikesi ise daha düşüktür. Çarklı 

sistemler ile karşılaştırdığımızda ise çarklı sistemlerde kolun 

açılıp kapanmasının süresinin vakit kaybettirmesi veya 

dişlilerin kolay bir şekilde kırılması nedeniyle çark sistemi 

kullanılmamaktadır. Bunlar gibi diğer sistemlere nazaran daha 

çok avantajı bulunmasından dolayı pnömatik sistem 

kullanılmasına karar verilmiştir.  

Pnömatik sistemde kolun 

farklı şekilde duran 

objeleri de rahat bir şekilde 

alabilmesi için iki farklı 

ürün kombine edilmiştir. 

Kolun objeleri hem dikey bir şekilde hem de yatay 

bir şekilde tutabilmesi için döner silindir 

mekanizması (Bkz. Şekil 18) kullanılmıştır. Bu 

sayede kol 90o derece açıyla döndürülebilmektedir. 

Kolun açılır kapanır bir şekilde objeleri tutabilmesi 

için de ayrıca bir 180o açılı bir tutucu (Bkz. Şekil 19)  

tercih edildi. Bu tutucu sayesinde kol büyük 

objelerden küçük objelere kadar birçok objeyi 

sağlam bir şekilde tutabilmektedir. Dışarıdan temin 

edilen bu tutucunun uçları çok kısa olduğundan 

dolayı objeleri tutabilmek için yeterli değildi. Bu 

nedenle takım tasarımcısı tarafından cisimleri daha 

Şekil 19. 180o Açılı Tutucu 

Şekil 18. Döner 

Silindir 

Mekanizması 

 

Şekil 17. Kontrol İstasyonu 
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kolay tutabilmesi için büyük bir tutucu tasarlanmıştır. Bu tutucunun şeklinin hilal 

şeklinde tasarlanmasına ve böylelikle ortasının hafif çukur olması nedeniyle kablo veya 

boru gibi benzeri cisimlerin taşınmasının daha kolay olabileceği düşünülmüştür. 

Tutucunun yüzeyinde sürtünmeyi arttırmak için pürüzlü bir yüzey oluşturulmuştur. Bu 

sayede sürtünme artmakta ve objelerin manipülatörden kayması daha zor hale 

gelmektedir. Kullanılan tutucu parça, döner silindirin üzerine konumlandırılan tablanın 

üzerine monte edilmiştir. 

 

 

 

Pnömatik sistemde tutucu ve döner silindirin 

kontrolü için iki farklı yön kontrol valfi kullanılmıştır. 

Bir tanesinde el kumandalı valf (Bkz. Şekil 21) 

diğerinde ise kol kumandalı valf (Bkz. Şekil 20) 

kullanılmıştır.  El kumandalı valfe basıp geri çıkararak 

tutucunun açılıp kapanmasını sağlamaktadır. Kol 

kumandalı valfte ise ileri geri ittirilerek döner 

mekanizmanın 90o açı ile 

döndürülmesi sağlanmaktadır. 

İki valfin de aynı anda 

çalıştırılması mümkündür. 

Valflerin R ile S çıkışlarında 

hava akışı olduğu için 

susturucu takılmaktadır. Daha 

önceki testlerde plastik 

susturucular (Bkz. Şekil 22) tercih edilmiştir. Fakat bu 

susturucuların en ufak darbede kolaylıkla kırıldığı fark 

edildikten sonra pirinç susturucuların (Bkz. Şekil 23) 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

Tüm bu sistemi birbirine bağlamak ve sisteme gerekli olan hava 

akışkanını sağlamak için 4x6 mm olan yaklaşık 30 metre 

uzunluğunda poliüretan hortum (Bkz. Şekil 24) 

kullanılmaktadır.  

Şekil 23. Pirinç Susturucu 

 

 

Şekil 22. Plastik 

Susturucu 

 

 

Şekil 20. Döner Silindirin 

Yön Kontrol Valfi 
 

 

Şekil 21. Tutucunun Yön 

Kontrol Valfi 
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Pnömatik sistemlerde akışkan cinsi olan hava, 50L hava 

kompresörü (Bkz. 

Şekil 25) ile temin 

edilmektedir. 

Kompresörün 

üzerindeki şalter 

sayesinde tek bir 

düğme ile 

kompresör 

üzerindeki hava 

akışı kesilebilir. Bu 

da kullanıcıların 

güvenliği için 

önem arz 

etmektedir. 

Kompresör üzerindeki regülatör sayesinde sistem istenilen 

bara ayarlanır. (Güvenlik nedeniyle sistem maksimum 3 bara ayarlanmasına karar 

verilmiştir.). Sistemde kullanılan barın görüntülenmesi ise kompresör üzerinde bulunan 

manometre ile sağlanmaktadır.  Kompresörün içinde oluşabilecek nem, zamanla su 

birikimine neden olur ve bu da kompresörün paslanarak ilerleyen zamanlarda 

patlamasına sebep olmaktadır. Bu yüzden her kullanımdan sonra su tahliye vanasından 

suyun dışarı atılması gerekmektedir. Kompresör dışında sistemde kullanılan tüm devre 

elemanları Kinetic Şirketi tarafından karşılanmıştır. 

Step Motorla Manipülatör  

Step motorunun (Bkz. Şekil 26)  dönme 

hareketinden yararlanılarak sistemde bulunan 

tutucu açılıp kapanarak havuzun içinde 

bulunan objelerin tutulması sağlanır. Step 

motorun kontrolü, kontrol masasında motor 

sürücü sayesinde kontrol edilir. Maliyet az 

tutulmaya çalışarak daha fazla verim elde 

edilmesi istendiği için de ayrıca step motor 

tercih edilmiştir. Step motorlar, servo 

motorlar gibi çok yüksek güç gerekmeden de 

çalışabildiği için kolaylık sağlamaktadır. 

Ayrıca step motorla yapılması planlanan bu 

sistem istenilen açıya ayarlandığı için de kolaylık sağlamaktadır. Pnömatik sistemle 

karşılaştırıldığında kompresöre ihtiyaç duyulmaması açısından ve ek hortumlar 

olmaması nedeniyle de daha rahat taşınabilir bir sistemdir. Yapılması planlanan bu 

sistem şu şekilde çalışmaktadır: step motorun döner ucuna tutucu yerleştirilir ve döner 

uç döndükçe motorun uç kısmının tutucu ile bağlantısı sebebiyle tutucunun uçları açılır 

ve sistem böylelikle çalışmış olur. Takımımız bundan sonraki süreçte verimi arttırmak 

ve sistemi basitleştirmek adına bir alternatif olarak step motorlu kol sistemi üzerine 

çalışacaktır. 

4.1.2. Malzemeler  

Test aşamalarından sonra ürünler konusunda bir problem yaşanmadığını fark edildi bu 

nedenle ön tasarımda belirlenen madde kullanımı geçerli olmaktadır.  

 

Şekil 24. Poliüretan 

Hortum 

 

 

Şekil 25. Hava Kompresörü 

 

 

Şekil 26. Step Motor 
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UHMW Polietilen 

Bir sualtı inşa edilmeye başlanırken göze alınması gereken bazı etmenler vardır. 

Bunların başlıcaları; korozyon ve paslanmadır. Aracın kalitesini ve sürekli kullanımını 

arttırmak için bu zorlukların en aza indirildiği malzemeler tercih edilmelidir. Ayrıca su 

yoğunluğu da dikkate alınmalıdır. Yüzdürebilme ve batırabilme için maddenin 

yoğunluğunun doğru aralıkta olması gerekir. Sudan daha yoğun bir madde 

kullanıldığında, yüzdürebilme için yüzdürücü malzemeler; sudan daha az yoğun bir 

madde kullanıldığında, batırmak için ağırlık eklemek gerekmektedir.  

Tüm bu etmenler göze alındığında PE( Polietilen) maddesinin aracın çerçevesinde 

kullanılabileceğine karar verildi. Çünkü plastik hammaddeli olan polietilen, paslanmaya 

karşı yüksek direnç göstermektedir. Bu özelliği önemlidir çünkü daha önceleri galvaniz 

kaplama ile paslanmasının geciktirileceği alüminyum kullanılması planlanmıştır. Eğer 

alüminyum kullanılırsa fazladan yüzdürücü ile yüzerliğin desteklenmesi gerekmektedir. 

Fakat plastik tercihi ile yüzdürme sorunu çözülmüştür. Bir diğer nokta ise, plastiklerin 

işlenebilmesi metallerden daha kolaydır, CNC yardımı ile kesilebilir ve herhangi bir 

kenar yumuşatma işlemine de gerek kalmaz. Yaptığımız testler neticesinde de satın 

aldığımız madde aracımız için herhangi bir dezavantaj sağlamamıştır. 

Son olarak, olabildiğince düşük maliyetli bir araç yapılmaya çalışıldığından 

malzemenin birim fiyatı göz önüne alınmıştır. Polietilen çoğu türü müşteri açısından 

elverişli fiyatlara sahiptir. Bu da çerçevenin tamamının yapabileceği bir malzeme 

olmasını sağlanmıştır.  

Pleksi 

Pleksi, aracın elektronik aksanın konumlandırılacağı plastik tüpün imalatı için 

kullanılmıştır. Çünkü içerisinde elektronik donanım bulunacağından sızdırmazlık ilk 

ölçüttür ve bu nedenle sızdırmazlık elamanlarıyla birleşimi kolay olan bir madde olması 

gerekmektedir. Pleksi işlenmesi kolaydır, daha önceki deneyimlerimizle de bu bilgi 

edinilmiştir. Ayrıca Pleksi basınca oldukça dayanıklı bir malzemedir. Böylelikle su 

altında olabildiğince derine inip, aracın verimini arttırmaktadır. Tasarlanan tüpün ön 

kısmına kamera konumlandırılması planlanmıştır ve görevler göz önünde 

bulundurulduğunda kameranın olabildiğince temiz bir görüntü alması gerekmektedir. 

Temiz bir görüntü ise şeffaf bir madde ile sağlanabilir. Bir diğer sebep ise, aracın 

içerisindeki elektronik donanımın kolaylıkla gözlenebilmesi için de bu özellik 

önemlidir. Bunların yanı sıra estetik açıdan güzel görünmekte ve maliyeti azdır. Tüpün 

üretimi daha önce iki kez deneyimlenen bir imalathanede yapıldığından oldukça az 

maliyetli olmuştur.  

 

PLA 

Elektronik donanımın yer alacığı tüpü, çerçeveye sabitlemek için kelepçeler 

tasarlanmıştır. Tüpün yeri, aracın ağırlık merkezine göre kolaylıkla değişim yapılabilir 

olmalıdır bu nedenle kelepçelerin esnek olması ve darbeye dayanıklı olması 

gerekmektedir. Üretim için kolaylıkla prototipi yapılabilen ve az maliyetli olması nedeni 

ile 3B yazıcı kullanılması planlanmıştır. Kelepçenin malzemesi PLA’dır.  
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Strafor 

Aracın yüzdürücü ihtiyacının strafor ile karşılanması planlanmıştır. Maliyeti azdır ve 

elde kolaylıkla işlenebilmektedir. Ağırlığı çok az olduğundan dolayı yüzdürebilme 

özelliği yüksektir. 

 

Alüminyum 

Tüpün arka kapağı yani kabloların çıktığı ve tüp içine erişimin sağlandığı bölümün 

alüminyumdan yapılmasına karar verilmiştir. Aynı işlem plastik bir malzeme ile de 

yapılabilirdi. Fakat hem tüpte hem de çerçevede yapılan büyütmeler ile aracın yüzerliği 

istenilen aralıktan çıkmaktadır. Bunu önlemek adına alüminyum, bir ağırlık desteği 

olarak kullanılmıştır. Ayrıca maliyeti az ve üretim bakımından da kolaydır. 

 

4.1.3. Üretim Yöntemleri 

Çerçeve 

Çerçeve üretiminde UHMW Polietilen malzemesi kullanıldığından dolayı CNC kesim 

ile üretilmesine karar verilmiştir. Bu malzeme CNC Router yöntemi ile hatasız ve hızlı 

bir şekilde üretilmiştir. 

Sızdırmaz Tüp 

Önceki sistemde kuruyemiş kutusu üreten bir firmaya tüp ürettirmekteydik. Fakat düz 

bir plaka bükülerek tüpe çevrildiğinden dolayı iç ve dış çaplarda oynamalar olmakta ve 

birleşim kısımlarındaki yapıştırıcının etkisinin geçmesiyle su almaya başlamaktadır. Bu 

nedenle uzun vadeli kullanım için uygun görülmemiştir. Son üretimde ürünün 

fabrikasyon hali satın alındı ve ölçüye uygun bir şekilde sabit testere ile kesildi.  

Ön kapak 

Kubbe şeklinde olan ön kapağın istenilen ölçüde fabrika üretimi olmadığından dolayı 

satın alınan boruya uygun bir şekilde, kuruyemiş kutu üreticisine yaptırılmıştır ve 

boruya sabitlenmiştir. Bu üretim kalıplara pleksi levhanın sıcak halde konulup şekil 

verilmesi ile yapılmaktadır. 

Kelepçe 

Esnek ve darbe dayanımına sahip olması gereken kelepçelerin 3B Yazıcı ile çıkartılması 

planlanmıştır. Daha az maliyetli olması ile deneme prototiplerinin  kolay yapılabilir 

olması açısından tercih edilen bir üretim şekli olmuştur. 

Motorlar 

Motorlar kendi tarafımızca imal edilmemektedir çünkü hazır ürünler güç ve su 

sızdırmazlık nedeni ile daha verimldir. Bu nedenle piyasada sualtı motorlarının en 

verimli ürünlerinden biri olarak gösterilen Bluerobotics T100 motorları tercih edilmiştir. 
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Ray 

İçi boş yarım daire şeklinde olan ray sisteminin üretimi için 3B yazıcılardan 

yararlanılmıştır. Hem daha özgün olması, hem de uygun fiyatlı üretimin sağlanması için 

3B yazıcılar tercih edilmiştir. Bu sayede kendi tasarımlarımız istenilen düzende 

üretilerek herhangi bir hata oluşması halinde kolayca düzeltilebilmektedir. Malzeme 

olarak ise flament kullanılmıştır. 

Sızdırmaz Arka Kapak 

Arka kapak daha sağlam ve dayanıklı olması adına CNC kesim ile üretildi. Malzeme 

olarak ise 2024 serisi alüminyum kullanıldı. Bu malzemenin seçilme sebebi ise suya 

dayanıklı, istenilen ağırlıkta ve kolayca işlenebilen dayanıklı bir madde olmasıdır.  

 

4.1.4.  Fiziksel Özellikler 

 

  

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Proje başlangıcında motorların Arduino ile kontrol edilmesi ve Raspberry Pi 

üzerinden haberleşmenin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Daha sonraki süreçte sistemi 

daha basit bir hale getirmek amacıyla araç kontrolü için Pixhawk kontrol kartının 

kullanılmasına karar verilmiştir.  

Bu süreçte öncelikle Python dilinde motor kontrolünü sağlayacak bir program 

yazılmıştır. Böylelikle motor sürücüler üzerinden, bilgisayara bağlanan joystick 

üzerinden verilen komutlarla gereken sinyaller motorlara gönderilmiştir. Daha sonraki 

süreçte ise dengeyi sağlamak ve araç sürüş çalışmalarına başlamak için haberleşme 

kısmında Raspberry Pi kartı aynı kalmış, kontrol kısmında Arduino yerine Pixhawk 

otopilot kartı tercih edilmiştir. 
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Araç içerisinde ana kontrolcü olarak Raspberry Pi 3 kullanılmaktadır. Raspberry  

Pi, bir diğer kontrol kartı olan Pixhawk ile seri olarak haberleşmektedir. Raspberry Pi, 

kontrol istasyonu ile olan iletişimi ethernet üzerinden sağlarken, Pixhawk aracı kontrol 

etmektedir. Ayrıca Pixhawk, motorlar için kendi PID kontrolü ile aracın 

stabilizasyonunu sağlamaktadır.  

Tüm elektronik ekipmanlar maksimum 12V DC güç kullanmaktadır. Yarışma 

komitesi tarafından sağlanan 48V DC gücü 12V gerilim değerine dönüştürmek için bir 

adet voltaj düşürücü araç içerisine konumlandırılmıştır. Bunun dışında elektronik 

kartlar için gerekli olan 5V gerilim için ayriyeten bir düşürücü daha kullanılmıştır. 

Araca gelen elektriği tüm elektronik ekipmanlara dağıtmak amacıyla iki adet güç ayırma 

devresi kullanılmıştır.  

 

 

Görüntünün yüksek kalitede aktarılması aracın kontrolü için önemlidir. Bu 

nedenle 1080P USB kamera tercih edilmiştir. USB kamera Raspberry Pi üzerinden UDP 

bağlantısı ile görüntü aktarımını sağlamaktadır. Video akışı QGroundControl 

arayüzünden anlık olarak görüntülenmektedir. Temizlik görevinde kullanılacak olan 

pnömatik kolun görüntülenmesi için ayriyeten araç dışına bir adet düşük ışık analog 

kamera yerleştirilmiştir. Sebebi kontrol kartını ikinci bir görüntü için çalıştırıp verimi 

düşürmemek veya ayrı bir kart daha kullanmamaktır. Ayriyeten analog kamera görüntü 

kalitesi bakımından USB kameradan düşük olsa da daha hızlı sonuçlar vermektedir.  

Şekil 27. Pixhawk ve Raspberry Pi 

 

 

Şekil 28. Kamera Bağlantısı 
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Motor seçiminde altı adet T100 Thruster (Bkz. Şekil 29)  tercih edilmiştir. 

Motorları sürmek için herbiri için 30A altı adet ESC (Electronik Hız Devresi) 

kullanılmıştır.   

 

Kontrol kartından gönderilen PWM sinyalleri ESC’ler üzerinden motorlara iletilmekte 

ve böylece istenilen yönde hareket sağlanmaktadır. 

 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

 

Şekil 29. T100 İtici  

 

 

Şekil 30. Sistem Akış Şeması 
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Araç genel kontrolü akış şemasında gösterildiği gibidir. (Bkz. Şekil 30).  

QGroundControl programı üzerinden araç ile kontrol masası arasındaki iletişim 

sağlanmaktadır. Bağlantının ardından USB kamera ile bağlantı kurulmakta ve görüntü 

aktarımı aktif hale getirilmektedir. Ardından Pixhawk kontrol kartına bağlanılarak 

joystick ve motor kalibrasyon testleri tamamlanmakta ve araç “göreve hazır” komutu 

aldıktan sonra kullanıcıdan aracın hareketi için gerekli komutları alarak sürekli bir 

döngü içerisinde motor sürücülere göndermektedir.  

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Pixhawk, Ardupilot yazılımı ile birlikte gelir. Ardupilot, insansız araçlar için 

yazılmış açık kaynaklı bir otopilot yazılım paketidir. Otomatik opsiyonlar ile araç 

ayarları görev planlayıcısı üzerinden yapılmıştır.  Ardupilot, içinde bulunan Ardusub 

seçeneği ile bir sualtı sistemi için gerekli ayar menülerine sahiptir. Gerekli 

ayarlamaların yapılması ve aracın kontrolünün sağlanması için Windows işletim 

sistemine uygun sürümüyle QGroundControl görev planlayıcısı kurulumu 

tamamlanmıştır. Program projemizde kullanıcı arayüzü olarak kullanılmıştır. Derleme 

ve kartın bilgisayara bağlanması ile sualtı projeleri için hazırlanan Ardusub firmware’i 

kurulmuş, gerekli kontrol menülerinden motor, joystick ve sensör kalibrasyonları 

tamamlanmıştır. Aracın yön ve derinlik bilgisine otopilot kartında dahili olan ve 

sonradan tarafımızdan eklenen derinlik sensörünün kalibrasyonu tamamlandıktan sonra 

görev planlayıcısı üzerinden gerekli değerlere ulaşılabilmektedir. Görüntü aktarımı, 

Gstreamer kütüphanesi kullanılarak Raspberry Pi üzerinden terminale verilen komut ile 

başlamaktadır.  Kart, içinde gyro, ivmeölçer, pusula ve yükseklik sensörlerini barındıran 

IMU özelliği ile aracın yön ve hareket bilgisininin arayüze aktarımını sağlamaktadır.  

Kart kendi PID kontrolünü oluşturarak araç hareketinde dengenin korunmasını 

sağlamıştır.   

 

PID Kontrol: 

ArduSub, pozisyon ve tutum için iki ana kontrol sınıfına sahiptir. Aşağıdaki diyagram 

her bir eksen için tutum kontrolünün nasıl yapıldığını göstermektedir. Kontrol, hedef 

açı ve gerçek açı arasındaki farkı belirleyerek hata değerini hesaplar. Aracın istenen 

rotasyon oranını sağlamak için P kontrolör kullanılır. Daha sonra hesaplanan hata 

oranını motor komutuna dönüştürmek için PID kontrolör devreye girer. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 31. PID Kontrol 
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4.4. Dış Arayüzler 

QGroundControl Pixhawk tabanlı bir otopilotu yapılandırmak için arayüz 

uygulamasıdır. Gerekli motor, joystick ve kamera kalibrasyonlarını tamamladıktan 

sonra araç hazır konuma getirilerek görev planlayıcısını çalıştırılmaktadır. Projemizde 

bu uygulamanın Ardusub opsiyonunu kullanarak görsellerde görüldüğü gibi gövde 

ayarlaması, motor kalibrasyonu, PID hesaplama, joystick kalibrasyonu, görüntü 

aktarımı gibi işlemler ayarlanıp araç “hazır” komutuyla göreve başlamaktadır. Pnömatik 

kolun durumunu görüntüleyen analog kamera için bağımsız bir monitör kullanılmıştır.  
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5. GÜVENLİK 

Su altında çalışan araç için güvenlik önemli bir noktadır. Olumsuz durumların 

oluşmasını engellemek amacıyla çeşitli önlemler alınmıştır. Bu nedenle yarışmaya 

hazırlanılan süreç boyunca hem aracın hem de takım üyelerinin güvenliği için çalışmalar 

sırasında çeşitli yöntemler kullanılmıştır. 

 

 

 

1.Acil Durdurma Butonu  

 

Acil durdurma butonu (Bkz. Şekil 32), 

bir elektrik ve makine devresinde 

oluşabilecek tehlikeli durumların 

ortaya çıkması ihtimaline karşı gücü 

kesmek ve aracı durdurmak için 

kullanılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Su Sızdırmazlığı 

Suyun içinde görev yapan aracın 

içerisine basınçtan dolayı su sızma 

ihtimali yüksektir. Bu durum donanıma 

zarar verebilir. Özellikle kablo delikleri 

ve açılıp kapanabilen arka kapak su 

sızdırabilir. Bu nedenle, su sızıntısını 

önlemek için bir takım ekipmanlar 

kullanılmış ve buna uygun bir kapak 

tasarımı yapılmıştır. (Bkz. Şekil 33) 

 Kapak Tasarımı  

Aracın içerisinde yer alan elektronik 

sistemde çıkabilecek herhangi bir arıza 

durumunda müdahale edebilmek için 

arka kapak kolay açılıp kapanabilen bir 

yapıya sahiptir. Kapağın ana gövdeye 

giren bir parçası bulunmaktadır. (Bkz. 

Şekil 34)  Bu parçanın üzerine iki adet 

o-ring yerleştirilmiştir. O-ringler 

yerleştirilecekleri yuvalardan 1 mm 

kalın olduğundan dolayı kapak ana 

gövdeye girdiğinde sağlam bir şekilde 

tutunacaktır. Kapağın üretimi, maliyeti 

ve araçtaki ağırlık dengesini 

koruyabilmek için ana madde olarak 

alüminyum uygun görülmüştür.  

 

Şekil 32. Acil Durdurma Butonu 

 

 

Şekil 33. Kapak Tasarımı 

 

 

Şekil 34. Kapak Tasarımı İç Kısım 
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 Rakor 

Arka kapakta kablo çıkışları için 

delikler bulunmaktadır. Kablo 

çıkışlarından su sızmasını önlemek için 

rakor kullanılmıştır. Rakorların içinde 

o-ring bulunmaktadır. Kablolar 

rakorlardan geçirildikten sonra 

sıkılmakta böylece içeride bulunan o-

ring kabloyu sarmaktadır. Bu şekilde su 

sızması engellenmektedir.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Keskin Kenar ve Köşeler 

Araç taşınırken veya çalışırken köşe ve 

kenarların kesici olması hem aracı 

taşıyan kişi için hem de aracın herhangi 

bir canlıya zarar vermesi açısından 

güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Bu 

nedenle, aracın tasarımında kavisli 

çizimler yapılarak keskin köşe ve 

kenarlar oluşmamasına dikkat 

edilmiştir. (Bkz. Şekil 36) 

 4.Motor Koruyucular 

İticilerde bulunan pervaneler kesici 

olabilir. Pervaneler su altındaki 

herhangi bir canlıya çarptığında canlıya 

zarar verebilir ya da pervanelere bir 

cismin sıkışması veya takılması 

durumunda motorlar durur ve yanabilir. 

Bu nedenle, motorlar için koruyucular 

tasarlanmıştır.  

 

Şekil 35. Rakor 

 

 

Şekil 36. Yumuşak Kenar ve Köşeler 

 

 

Şekil 37. Motor Koruyucular    
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5.Sigorta  

 

Acil durumlarda araca giden gücü̈ 

kesmek için kullanılmaktadır.  

Her biri 2A, 6 motor: 12A  

Her biri 600mA, 2 kamera: 1,2A  

Kontrol Kartları: 2A  

Toplam: 15,2A  

Toplam Amper * %150 =  

15 * %150 = 22,8A  

25A sigorta kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

 

 

6. Emniyet Valfi 

Kompresörde emniyet valfi (Bkz. Şekil 

39)  kullanılmıştır. Kompresör 

çalışırken herhangi bir güvenlik sorunu 

olduğunda, emniyet valfi kompresörü 

durdurur. 

 

 

 

 

7.Genel Güvenlik Önlemleri  

 

 

Takım üyeleri araç̧ üzerinde çalışırken 

güvenliği saylayabilmek için eldiven ve 

gözlük (Bkz. Şekil 40)  kullanmaktadır. 

Kesici, yanıcı veya kimyasal 

malzemeler kullanılırken takım 

danışmanından yardım alınmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 38. Sigorta 

 

 

Şekil 39. Emniyet Valfi 

 

 

Şekil 40. Eldiven ve Gözlük 

 

 



 
 

27 
 

6. TEST 

Aracın su sızdırmazlığı test edildiğinde 

arka kapak için düşünülen ilk tasarımın 

su sızdırdığı tespit edilmiştir. İlk 

tasarıma göre; tüpün dış çapı 10 cm’dir. 

Aracın arka kapağının geleceği bölüme 

tüpün kenarlarından 1.5 cm dışarıya 

çıkacak şekilde 4mm kalınlığında bir 

parça eklenmiştir. Bu ek parçaya conta 

hızlı yapıştırıcı ile yapıştırılmış üzerine 

de kapak gelmiştir.  

Kapakta ve ana gövdeye eklenen 

çerçevede vida delikleri bulunmaktadır. 

Arka kapak çerçeveye vidalama sistemi 

ile sabitlenince contanın arada sıkışıp, su 

sızdırmazlığını sağlaması beklenmiştir. 

Ancak test sonucu görülmüştür ki araç 

su sızdırmıştır.  

 Test sonucu farklı bir sistem geliştirilmeye karar 

verilmiştir. Yeni sistemde (Bkz. Şekil 42) arka kapağın 

çapı tüpün çapı ile aynı ölçüye sahiptir. Ayrıca kapak 

tasarımına ana gövdenin içine girebilen bir bölüm 

eklenmiştir. Bu parçanın çapı aracın ana gövdesine 

girerek tam olarak yerleşmektedir. Bu parçaya 2 mm 

derinliğinde iki adet kanal açılmıştır. 3 mm 

kalınlığında o-ringler kullanılarak, bir kısmının 

yuvadan çıkması ve kapağın aracın içine yerleştiğinde 

tam olarak gövdeye temasıyla su sızdırmazlığını 

sağlaması hedeflenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 41. İlk Kapak Tasarımı 

Şekil 42. Son Kapak Tasarımı 
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7. TECRÜBE 

Çalışmalarımızda bu yıl geçen seneye nazaran daha profesyoneldik. Öncelikle bütçe 

çalışmalarımız daha sistematik bir şekilde ilerledi. Gereksiz masraf yapılmamasına özen 

gösterildi. Öte yandan daha gerçekçi planlamalarla ilerleyişimizi daha düzgün bir 

şekilde kontrol edebildik.  

Proje aşamasında en çok zorlandığımız nokta çalışmalarımızı birleştirmek oldu. 

Takımımızda dört teknik kol bulunmaktadır. Bunlar; yazılım, elektronik, mekanik ve 

modelleme ekipleridir. Her ekibin araç için kurmak istediği farklı sistemler mevcuttur. 

Bunları gerçekleştirebilmek için koordine bir biçimde çalışmak gerekmektedir.  Zaman 

zaman yaşanan iletişim sıkıntıları bir takım problemler oluşturmaktadır.  Ekip olarak bu 

problemi çözmek için bir öncelik tablosu hazırladık. Tüm alımlarımızı ve sistem 

kurulumlarını bu öncelik tablosuna göre gerçekleştirerek daha planlı çalıştık ve böylece 

her ekip üyesi projenin ne aşamada olduğu hakkında daha somut fikir sahibi oldu. 

Böylece aradaki koordinasyon sağlanmış oldu.  

Bir diğer sıkıntı bazı teknik konularda yeterince bilgi sahibi olmadığımız için yanlış 

kararlar alıyor ve hem zamanımız hem de bütçemiz daralıyordu. Bu nedenle teknik 

konularda danışabileceğimiz insanlarla iletişime geçmeye karar verdik. Verdiğimiz 

kritik kararlarda öğretim üyeleri ve üniversite öğrencileri ile iletişime geçip tavsiye 

alarak bu problemin büyük ölçüde önüne geçmiş bulunmaktayız.  

Nisan ayında yaptığımız deneme aracı bizi birçok açıdan aydınlattı. Özellikle en büyük 

sıkıntımız olan sızdırma problemini çözmek için daha ciddi bir çalışma içerisine 

girmemizi sağladı. Daha önceki dönemlerde aracın üretim kısmı son ana bırakıldığı için 

son haftalarda beklemediğimiz birçok problemle karşılaşıyorduk. Bu yıl test sürüşünün 

ardından üretime hız verilmiş ve bu durum ilerleyişimizi olumlu yönde etkilemektedir. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Ekibimiz önceki tecrübelerinden yola çıkarak bu yılki planlamayı daha dikkatli, basamak 

basamak ve disiplinli yapamaya özen göstermiştir. Takımın mevcut durumu göz önüne alınarak 

gerçekleştirilebilir planlamalar yapmaya özen gösterilmiştir. Aracın sualtında sızdırmazlığı 

sağlayacak şekilde hareket etmesi önceliğimizdir. Bu nedenle çalışmalarımızın birinci 

basamağında kullanılacak elektronik ekipmanlara karar verilmiş daha sonra oluşturulan iç 

sistem modelleme ekibi ile incelenerek gövdenin çapı ve aracın dış tasarımı belirlenmiştir. 

Oluşturulan tasarımın yüzerliği mekanik ekip ile tartışılarak motor sayısı arttırılmış ve 

pnömatik sistemin araçta oluşturacağı ağırlık hesaba katılarak aracın öncelikle bir simülasyon 

programı üzerinden sudaki fiziksel durumunun incelenmesine karar verilmiştir. Mevcut 

çalışmalar göz önüne alınarak aracın kanıt videosu gönderme tarihine kadar tamamlanmasını 

temel alan program aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Programın aksaması ihtimaline karşı ekip 

olarak uygun çalışma ortamı oluşturulmuştur ve hızlıca harekete geçilecektir.  

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kilometre Taşı 

11.03.2019 17.03.2019 Görev Dağılımının Yapılması 

21.03.2019 30.03.2019 Tasarımın Araştırılması 

Çizime Başlanması 

24.03.2019 10.04.2019 Elektronik Ekipmanların Araştırılması  

8.04.2019 17.04.2019 Genel Hatlarıyla Tüm Sistemin Tamamlanması  

Prototiplerin Hazırlanması 

13.04.2019 14.04.2019 Gövde ve Çerçeve Üretimi 

29.04.2019 3.05.2019 Prototipin Tamamlanması  

İlk Testlerin Yapılması 

4.05.2019 10.05.2019 Test Sonuçlarının Analizi  

Değişikliklerin Belirlenmesi 

14.05.2019 19.05.2019 Final Tasarımın Belirlenmesi 

18.05.2019 20.05.2019 Çizimlerin Tamamlanması 

25.05.2019 2.07.2019 Kontrol Kutusu Malzemeleri Araştırması, Yeni 

Gövde ve Çerçeve Üretimi 

15.07.2019 29.08.2019 Alternatif Kol Çalışmaları  

15.07.2019 15.07.2019 Kritik Tasarım Raporu Teslimi 

16.07.2019 25.07.2019 Arka Kapak Üretimi 

Kablo Sisteminin Tamamlanması 

21.07.2019 27.07.2019 Elektronik Entegrasyonun Tamamlanması 

30.07.2019 1.08.2019 Tüm Araç Ekipmanlarının  

Entegrasyonunun Sağlanması 

6.08.2019 15.08.2019 Sızdırmazlık ve Kalibrasyon Testleri 

8.08.2019 13.08.2019 Aracın Tamamlanması 

15.08.2019 15.08.2019 Test Videosu Teslimi 

20.08.2019 4.09.2019 Sürüş Testleri 

14.09.2019 16.09.2019 Yarışma Hazırlığı 

17.09.2019 17.09.2019 Yarışma Başlangıcı 

 Tablo 1. Zaman, Bütçe Ve Risk Planlaması 
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Bütçe Planlaması 

Önceki bütçe planlamasına göre, değiştirilmiş ekipmanlar ve sponsor çalışmaları ile 

toplam harcama planımız 7.615 TL iken mevcut durumda 6.641,01 TL olarak saptanmıştır.  

Durum Ürün  Maliyet  

Satın Alındı Pirinç Rakor                39,00 ₺  

Satın Alındı Kablo Makarası                44,50 ₺  

Satın Alındı Çerçeve Kesimi              236,00 ₺  

Satın Alındı Plesiglas Tüp              150,00 ₺  

Satın Alındı Kontrol Çantası              170,00 ₺  

Satın Alındı PixHawk              628,00 ₺  

Satın Alındı Kablo Makaronu                97,00 ₺  

Satın Alındı APM Güç Modülü                75,00 ₺  

Satın Alındı L Bağlantı, Vidalar ve Somun                15,00 ₺  

Satın Alındı Gövde Kesimi ve Ön Kapak                 20,00 ₺  

Satın Alındı CNC Kapak ve Kesimi                180,00 ₺ 

Sponsorluk T-100 Thruster ve ESC x2                     -   ₺  

Sponsorluk Raspberry Pi 3 ve Güç Adaptörü                     -   ₺ 

Sponsorluk Pnömatik Sistem                     -   ₺  

Sponsorluk Voltaj Düşürücü                     -   ₺  

Yeniden Kullanıldı SMPS                 80,00 ₺  

Yeniden Kullanıldı Acil Durdurma Butonu                42,00 ₺  

Yeniden Kullanıldı Oyun Kolu              180,00 ₺  

Yeniden Kullanıldı Ethernet ve Güç Kabloları              300,00 ₺  

Yeniden Kullanıldı T-100 Thruster ve ESC x4           2.789,00 ₺  

Yeniden Kullanıldı Regülator x4                16,00 ₺  

Yeniden Kullanıldı Derinlik Sensörü              162,50 ₺  

Yeniden Kullanıldı USB Kamera              599,00 ₺  

Yeniden Kullanıldı UHMW Polietilen              177,00 ₺  

Yeniden Kullanıldı Easier Cap                47,01 ₺  

Yeniden Kullanıldı Hava Kompresörü              590,00 ₺  

                                    Bu Yıl Harcanan            1.654,50 ₺  

                                                   Toplam                                                                                                             6.641,01 ₺  

 

 

 

 

Tablo 2. Bütçe Planlaması 
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9. ÖZGÜNLÜK      

Araçta kullanılan pnömatik sistemde tutucunun açılıp kapanması ile döner 

silindir mekanizması eş zamanlı çalışabilmektedir. Aracımızda objelerin taşınması için 

kullanılan manipülatör takım tasarımcısı tarafından tasarlanmış ve 90o açılı döner 

silindir mekanizması ile birlikte farklı bir kombinasyon elde edilmiştir. Bu sayede 

manipülatör hem dikey konumda hem de yatay konumda çalışarak farklı birçok görevi 

yapabilmesi sağlanmıştır.   

Aracın her kısmının erişilebilir olması önemlidir ve bu nedenle 

parçalar arasındaki bağlantıların olabildiğince kullanımı basit 

olmalıdır. Bu nedenle tüpümüz ve çerçeve arasındaki bağlantı 

kendi tasarımımız olan kelepçe ile sağlanmaktadır. Kullanılan 

kelepçe somun ve cıvata yardımı ile çerçevedeki bölmesine takılır. 

Kelepçenin öncelikli görevi elektronik aksanın yer aldığı tüp ve 

çerçevenin bağlantısını sağlamaktır. Tüpün araca tamamen gömülü 

olduğu sistemlerin aksine; kelepçe ile bağlantısı sağlanan tüpe erişim 

kolaylaşmaktadır. Elektronik bir arıza meydana geldiğinde gerekli 

müdahale hızlıca yapılabilmektedir. 
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